
WALLONIA OPEN PONEY asbl 
 

 
Beste fokkers, ruiters et lesgevers, 

 
Na enkele jaren onderbreking komt de Open Pony terug onder de naam van 
WOP (Wallonia Open Poney) 

 
WIE ZIJN WIJ ? 
 

Wij zijn dynamische en gepassioneerde fokkers en lesgevers die de kwaliteit van de 
pony’s willen promoten. 

  
ONZE DOELSTELLINGEN ? 
 

Onze bedoeling is een uitstraling geven aan alle pony rassen, ten einde de fokkers 
van pony’s in het licht te stellen en een groot publiek te benaderen. 

 
« LAAT ONS SAMEN DEZE UITDAGING REALISEREN » 

 

De eerste WOP zal plaats vinden op zondag 14 juli 2019, in samenwerking met de 
“Festival Equestre de Ghlin”. 
 

De proeven model en gangen zijn voorbehouden voor de veulens van het jaar, 
jaarlingen, en paarden van twee en drie jaar. 

  
De jumping proeven zijn voorbehouden voor de 2 en 3 jaar. 
  

INSCHRIJVINGSGELD : 
 

• 20,- € voor de proeven model en gangen 

• 30,- € voor de proeven model en gangen PLUS free jump 
 

Het reglement wordt opgestuurd aan de deelnemers na hun inschrijving. 

  
De inschrijvingen gebeuren via mail naar « openponey@hotmail.com” , vanaf 
15/5/2019 tot 8/07/2019, de betalingen moeten gestort worden op rekening van 

WOP - nummer BE63 0682 5166 4608 
 
De proeven zijn voorbehouden voor de pony’s ingeschreven in een Stud Book (ras 

of sport). Het paspoort van de deelnemende pony’s moet in orde zijn met de 
geldige inentingen. 

 
De WOP is open voor Belgische en buitenlandse pony’s (onze geburen zijn welkom). 
 

De pony’s zullen in drie talen voorgesteld worden : Nederlands, Frans en Engels. 
 
Het piste-personeel heeft een opleiding gevolgd bij de Heer Boudrenghien. 

  
Er zijn standen voorzien voor de STUD BOOKS, fokkers en handelaars  

(paardenvoeding, zadels,….)  
 

 

 

mailto:openponey@hotmail.com


ALLES VOOR DE PONY’S 
 

De prijs voor een stand bedraagt 50,-€. 
  

Op 13 juli moeten de piste en alle standen opgebouwd zijn. 
 
Voor nadere inlichtingen kunt U terecht bij : 

  

• Anne BOON, Voorzitster 
0472 48 77 83 
lafermeduparc@skynet.be 
 

• Julie Amand Fourdin, Secretaresse 
0476 30 33 28 

elevagedelanoyelle@hotmail.com 
 

• Margaux KEMPTER, Penningmeester 
0474 49 87 11 

openponey@hotmail.com 
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